Adres
Broerdijk 32A
1679 GK
Midwoud

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 13:00
Zaterdag en zondag
van 9:00 tot 12:00

Contact
Tijdens openingstijden:
0229-591856
Spoed buiten openingstijden:
06 12136817
info@debontepiet.com

Jaarverslag 2019

van Stichting tot Instandhouding van Vogel- en
Dierenopvang in Westfriesland, kortweg “De Bonte Piet”.

1. Doelstelling De Bonte Piet
De Bonte Piet is sinds 1 juli 2012 het enig erkende centrum in WestFriesland voor de opvang van “uit de natuur afkomstige, nietgedomesticeerde, beschermde inheemse diersoorten”. Er wordt nauw
samengewerkt met andere dierenopvangcentra en instellingen in NoordHolland. Het verzorgingsgebied breidt zich de laatste jaren steeds verder
buiten West-Friesland uit.
De doelstelling van De Bonte Piet is het tijdelijk opvangen, revalideren en
verzorgen van inheemse dieren die door ziekte, verwonding of
weesworden tijdelijk niet zelfstandig in de natuur kunnen overleven.
Daarbij is het van belang dat de dieren zo min mogelijk stress oplopen of
gewond raken. Tijdens de opvangperiode wordt ervoor gezorgd, dat de
dieren zoveel mogelijk kunnen leven volgens hun eigen gedrag, zodat zij
zo makkelijk mogelijk, eventueel na overleg of behandeling met en door
een dierenarts, weer kunnen terugkeren in de natuur. Voorts geeft De
Bonte Piet waar mogelijk voorlichting over de fauna en draagt zoveel
mogelijk uit, dat deze niet verstoord mag worden.
De activiteiten vinden het hele jaar door plaats, met pieken in het voorjaar
(jonge, verweesde dieren) en in de winter (weinig voedsel). Dieren
kunnen 24 uur per dag gebracht worden, of door de mensen zelf, of door
de dierenambulance.
De Bonte Piet vangt geen huisdieren op. Dieren die binnenkomen, maar
niet vallen onder de verstrekte vergunning, worden zo snel mogelijk
doorgeplaatst naar centra die daar wel een vergunning voor hebben.
2. Bestuur
De Bonte Piet heeft een bestuur dat op 31 december 2019 bestaat uit vier
leden (zie bijlage, uittreksel Kamer van Koophandel). Er wordt gestreefd
naar een aantal van vijf bestuursleden. De werving hiervan blijft een punt
van aandacht. Het bestuurslidmaatschap vraagt niet alleen betrokkenheid
en een bepaalde deskundigheid, maar ook inzet in tijd.
De Bonte Piet heeft een ANBI-erkenning en is beneficiant van de
Stichting DierenLot.
In 2019 heeft het bestuur een nieuw Meerjarenbeleidsplan 2020-2025
vastgesteld.
3. Medewerkers
De Bonte Piet heeft sinds 2019 twee medewerkers in vaste dienst; een
beheerder voor 21,5 uur en een assistentbeheerder voor 30 uur per
week. Dit werd mogelijk dankzij een doelgerichte donatie. Beide
beheerders zetten zich met name in op kennisoverdracht en aansturen
van de vrijwilligers.
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Naast het bestuur en de twee beheerders waren er eind van het jaar 48 vrijwilligers, die
één of meerdere dagdelen, ook ’s avonds, taken uitvoeren. In februari overleed helaas
één van onze trouwste vrijwilligers. Hij blijft in onze gedachten.
In 2019 is verder gewerkt aan actualisering van de protocollen en instructie-avonden
voor medewerkers. Noch het bestuur, noch de vrijwilligers, ontvangen een vergoeding.
In 2019 werden voor de medewerkers verschillende uitjes, een grote BBQ en andere
activiteiten georganiseerd.
De Bonte Piet is een erkend stagebedrijf en heeft in 2019 een record aantal van dertien
stagiairs kunnen begeleiden bij hun paraveterinaire- en dierverzorging opleiding.
4. Communicatie
De website van De Bonte Piet functioneert als professioneel communicatiemiddel voor
de buitenwereld, mede door de koppeling met Facebook en Instagram. De Bonte Piet
heeft uitstekende relaties met Noord-Hollandse media. Regelmatig verschenen we met
verhalen over de opgevangen dieren in kranten en televisie.
In 2019 werd in het voor- en najaar een magazine uitgegeven en verspreid onder
donateurs en relaties. De inhoud van deze magazines werd gevuld door onze
medewerkers en de productie van het magazine werd volledig gesponsord.
De in het najaar geplande Open Dag moest helaas worden uitgesteld in verband met de
lopende verbouwingen. Dit staat nu op de agenda voor 5 april 2020.
5. Resultaat dierenopvang
In 2019 ving De Bonte Piet ruim 16% meer dieren op dan in 2018, terwijl 2018 al een
stijging vertoonde van ruim 30% ten opzichte van 2017. Het jaar 2019 zorgde voor een
nieuwe en forse stijging tot 4.258 dieren. Lange warme periodes, verschillende grote
infrastructurele werken in Noord-Holland en daarmee samenhangende verarming van
de leefomgeving (minder voedselaanbod waardoor dieren verzwakken), zijn hier debet
aan. Er werden 138 soorten geteld.
De gemiddelde opvang per dier was in 2019, elf dagen, een toename van twee dagen
ten opzichte van 2018. Duiven en egels waren het langst aanwezig bij De Bonte Piet.
In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van het aantal opgevangen dieren
weergegeven.
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Het resultaat van de dierenopvang hangt af van de mogelijkheid tot herstel en de
daadwerkelijke opvang. Een relatief groot aantal dieren, rond de 40%, komt
zwaargewond binnen zonder enige herstel- of overlevingskans. Sommige overlijden bij
binnenkomst. Ook in het noodhuisje worden regelmatig overleden dieren aangetroffen.
Het doel om deze dieren weer te laten herstellen en vrij te laten in de natuur zal dan ook
niet altijd gehaald worden. Om deze reden hebben we afgesproken dat dieren, die dood
binnenkomen (DOA) of binnen 48 uur na binnenkomst overlijden, niet mee zullen tellen
in het eindresultaat. Onderstaand overzichtje laat de cijfers over 2019 zien:

Aantal opgevangen dieren 2019
Totaal aantal opgevangen dieren
DOA of overleden binnen 48 uur
Totaal aantal behandelbare dieren
Behandeld en toch overleden
Totaal teruggezet in de natuur

4258
1756
2502 100%
767 31%
1735 69%

Ten opzichte van 2018 is in 2019 een stijging van bijna 10% te zien van het aantal
dieren dat weer teruggezet kan worden in de natuur. Dankzij het in 2019 ingezette
“mestonderzoek” waardoor egels gericht kunnen worden behandeld, is het percentage
weer uitgezette egels gestegen tot 73%.
Welke dieren werden opgevangen
Zoals eerder vermeld werden er in 2019 4258 dieren opgevangen. De Bonte Piet ving in
2019 85% vogels en 15% zoogdieren op. Het betrof ruim 100 soorten.
In onderstaand overzicht is zichtbaar wat de top-10 is van de opgevangen wilde
inheemse dieren. Opvallend is dat in 2019 bijna 35% meer egels werden opgevangen
dan in 2018.
De Bonte Piet ving in 2019 ook zogenaamde “gehouden” dieren op. De top-3 van deze
dieren wordt aangevoerd door postduiven.

Soorten dieren 2019
Duif
Egel
Zwaan
Eend
Meeuw
Kauw
Zwaluw
Merel
Ekster
Koolmees
Gehouden dieren
Postduif
Tam konijn
Schildpad
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787
385
383
361
283
272
186
170
129
113

top10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

103
64
26

top3
1
2
3
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Bijzondere dieren
De top 10 van de vele soorten opgevangen dieren is al jaren bijna hetzelfde: De familie
duif staat op nummer één. Ook in 2019 kwamen er weer vele bijzondere gasten die niet
in de vrije natuur thuishoren zoals postduiven, schildpadden, kippen, kalkoenen,
parkieten, papegaaien en zelfs een gekko, een krab en een Amerikaanse rivierkreeft.
De Bonte Piet vangt deze dieren wel op, maar plaatst ze zo snel als mogelijk over naar
gespecialiseerde opvangcentra.
6. Waar komen de dieren vandaan
Onderstaand kaartje(bron: Dierenbescherming) laat zien wat de werkgebieden zijn van
de verschillende Noord-Hollandse opvangcentra. De Bonte Piet verzorgt hierbij het
grootste gedeelte.

De 4258 opgevangen dieren kwamen in 2019 uit 26 gemeenten.
Zoals mag worden verwacht, komen de meeste dieren uit dorpen en gemeenten die het
dichtst bij de locatie van De Bonte Piet liggen. Purmerend neemt hier een bijzondere
plaats in. De top-vijf van gemeenten wordt ook in 2019 weer aangevoerd door de
gemeente Hoorn. Drechterland en Purmerend zijn de grootste “stijgers” ten opzichte van
2018.
Gemeenten 2019
Hoorn
Medemblik
Purmerend
Drechterland
Enkhuizen
Stedebroec
Hollands Kroon
Koggenland
Schagen
Opmeer
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aantal
%
top5
984
23,1%
1
881
20,7%
2
428
10,1%
3
339
8,0%
4
252
5,9%
5
228
5,4%
210
4,9%
204
4,8%
178
4,2%
149
3,5%
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Door wie worden de dieren gebracht?
De dieren die door De Bonte Piet worden opgevangen, komen op verschillende
manieren binnen:
 Dieren worden tijdens openingsuren gebracht door Dierenambulances (DA) of
particulieren
 Buiten de normale openingstijden worden de dieren ook gebracht door
Dierenambulances en particulieren en door hen geplaatst in het noodhuisje om
later, in de avond of de volgende ochtend door de medewerkers van De Bonte
Piet te worden behandeld.
In onderstaand overzichtje wordt aangegeven door wie de dieren bij De Bonte Piet
worden gebracht.

Wie brengt de dieren
DA Hoorn
Particulier
DA Purmerend
DA WF
DA Schagen/Hollands Kroon
DA Schagen
Noodhuisje
DA Den Helder/Hollands Kroon
Landschap Noord Holland
Collega opvang
Overige

aantal
1507
1296
623
530
97
73
46
40
18
13
15

% Top 5
35,4%
1
30,4%
2
14,6%
3
12,4%
4
2,3%
5
1,7%
1,1%
0,9%
0,4%
0,3%
0,4%

7. Huisvesting
In 2019 is als onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan een Meerjarenonderhoudsplan
opgesteld en kon dankzij subsidies en donaties begonnen worden met het vernieuwen
van de vogel- en egelruimte. De gehele verbouwing wordt verzorgd door de vrijwilligers.
In 2019 zijn ook plannen ontwikkeld voor het vernieuwen van de voerkeuken, en de
zogenaamde Mantelverblijven. Dankzij subsidies van DierenLot en Microsoft kan dit in
2020 worden gerealiseerd.
Een match op de West-Friese Beursvloer in november 2019 heeft gezorgd voor een
afspraak met Aannemingsbedrijf Rinkel&Smit om een scheidingswand te plaatsen in
onze ontmoetingsruimte. Hiermee kunnen de activiteiten in de behandelkamer en de
administratie beter gescheiden worden.
Een aandachtspunt blijft de rattenbestrijding. Dankzij een anonieme donatie zal dit
probleem in het voorjaar van 2020 aangepakt kunnen worden.
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8. Financien
Ook in 2019 was het bestuur van De Bonte Piet vooral bezig met de financiering. De
inkomsten van De Bonte Piet bestaan uit verschillende onderdelen:
 Jaarlijkse bijdragen van donateurs. Eind 2019 had De Bonte Piet 344 betalende
donateurs.
 Adoptie van egels. Het in 2017 opgezette adoptieprogramma is in 2019 zeer
succesvol gebleken, mede door het grote aantal opgevangen egels. Er werden 132
egels geadopteerd door 109 adoptanten.
 Het aantal donateurs was in 2019 helaas minder dan in 2018, maar het getal wordt
volledig gecompenseerd door het aantal mensen die een egel hebben geadopteerd
 Legaten, acties, overige giften
 Vergoeding van kosten van opgevangen dieren door gemeenten
 Bijdragen van gemeenten.
Dankzij bovengenoemde inkomstenbronnen kon De Bonte Piet ook in 2019 een aantal
wensen realiseren. De exploitatie kon worden betaald uit extra giften. Er blijven echter
ieder jaar wensen op het gebied van onderhoud, aantal beheerdersuren, vernieuwing
van verblijfsruimtes, etc open staan. Het vinden van financiering blijft daarbij een bron
van zorg.
Gemeenten hebben een wettelijke bewaarplicht voor gevonden voorwerpen. Gevonden
dieren vallen hier ook onder. De wet schrijft voor dat de bewaarplicht voor gevonden
huisdieren geldt voor veertien dagen. Voor inheemse dieren wordt de bewaarplicht niet
specifiek genoemd. Vinders zijn wel verplicht deze dieren over te brengen naar een
opvangcentrum zoals De Bonte Piet. Er is echter niets geregeld ten aanzien van de
daaruit voortvloeiende kosten. Iedere Gemeente gaat op een andere manier om met de
invulling van de financiering.
Wat kost het
De exploitatiekosten over 2019 bedroegen € 80.000. Donaties en giften zorgden voor
een bijdrage aan de kosten. De door de betrokken gemeenten betaalde vergoedingen
zijn bijlange na niet voldoende. Over de jaren 2017, 2018 en 2019 werden gemiddeld
3.300 dieren opgevangen.
De kosten voor opvang komen neer op bijna € 25,- per dier.
Wat en hoe dragen de verschillende gemeenten bij
De gemeenten geven alle een eigen invulling aan de vergoeding voor de opvang van de
dieren.
Enkhuizen geeft een kleine bijdrage op basis van een overeenkomst. Met de gemeente
Purmerend zijn 2019 goede afspraken gemaakt over een reële vergoeding.
De gemeenten Drechterland en Medemblik geven een subsidie. De gemeenten
Beemster, Edam-Volendam, Hollands Kroon, Schagen, Waterland en Opmeer geven
een vergoeding voor de opvang van alle dieren.
Van de gemeente Hoorn werd in 2019 voor de eerste keer een beperkte vergoeding
ontvangen. Wel zijn op initiatief van de gemeente Hoorn – onder regie van de
Dierenbescherming – medio 2017 gesprekken gestart om tot een uniforme
vergoedingsregeling te komen voor de zeven Westfriese gemeenten. Dit heeft
vooralsnog niet tot enig resultaat geleid.
9. Tenslotte
De Bonte Piet kijkt terug op een bijzonder jaar met opnieuw een groter aantal
opgevangen dieren, een mooi resultaat voor wat betreft de ontvangen donaties en giften
en vele uitdagingen voor het nieuwe jaar 2020.
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